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Na een drukke, maar gezellige
decemberperiode is het tijd voor
het vieren van het Kerstfeest en
het genieten van de vrije dagen.
Wij wensen iedereen:

Kind op maandag
Thema vanaf 14 januari: Het beste!
Aan het begin van het jaar wensen mensen elkaar het goede toe:
dat het maar weer mooi jaar mag worden!
Het thema van Kind op Maandag is in deze weken: ‘Het beste!’
Dat kun je iemand toewensen, maar wat is eigenlijk het beste?
We lezen deze periode verhalen over
Jezus. Hij liet in woord en daad zien wat je
je kunt voorstellen bij ‘het beste’.
Verdrietige mensen worden getroost,
zieke mensen worden beter en wie niet
ziek was gaat zich ook een beetje beter
voelen. Dat is wat er gebeurt als God de
mensen opzoekt. Noem het gerust ‘het
beste’.

Speciale aandacht
Nieuwe leerlingen
In groep 1 verwelkomen wij Tsjidsger van der Gaast, hij
werd op 4 december 4 jaar, Johanna Taute, zij werd 5
december 4 en Thieme Hooghiemster, hij werd 7 december
4 jaar.
We wensen jullie een leerzame en plezierige tijd toe bij ons
op de Ds. Hasperschool.

Nog een nieuw gezicht op school
Omdat juf Rixt-Marieke na de kerstvakantie nog niet op school zal zijn en juf Rianne
niet langer kan invallen, hebben we gezocht naar een nieuwe juf. We hebben gelukkig
juf Folkje bereid gevonden om in groep 1 les te geven naast juf Irene. De kinderen
hebben al kennis met haar kunnen maken.

Kerstviering
Gisteravond mochten we weer kerstfeest vieren in de kerk,
een hoogtepunt in het schooljaar. Wat zongen de kinderen
allemaal enthousiast en wat fijn dat het orkest, het koor en
de toneelspelers mee hebben gewerkt. We willen iedereen
bedanken voor de hulp en betrokkenheid, waardoor deze
kerstviering zo mooi kon verlopen.
De kerstcollecte was voor het ziekenhuis Nkhoma in Malawi
en dankzij ieders bijdrage is er in totaal €500,- opgehaald
voor dit prachtige doel! Hartelijk dank voor uw bijdrage.

Vrijwilligers
In de afgelopen maanden zijn de mensen van de Activiteiten Commissie en vele
andere vrijwilligers in en om de school actief geweest. Mede dankzij deze fantastische
mensen kunnen wij terugkijken op o.a. een geslaagde Sinterklaas- en Kerstviering.
Namens het team, nogmaals bedankt voor
alle hulp en de sfeervolle aankleding van
onze school!

Gelukkig Nieuwjaar
Op maandag 7 januari kunnen kinderen en
ouders van alle groepen vanaf 8.20 uur naar
binnen. Zo is iedereen in de gelegenheid om
elkaar het beste voor 2019 toe te wensen. Na
8.30 uur is er nog een kopje koffie of thee voor
de ouders op het leerplein van de onderbouw.

CITO toetsen groep 2
Zoals u wellicht in de media al hebt gehoord, worden de
toetsen voor de kleutergroepen afgeschaft, omdat ze niet
passen bij de soms grillige ontwikkeling van jonge
leerlingen. De leerlingen van groep 1 maakten op onze
school al geen toetsen meer, maar dit schooljaar zullen ook
de leerlingen van groep 2 geen CITO toetsen meer maken.

De pompeblêdspion!
Op vrijdag 30 november zijn we met alle kinderen en leerkrachten uit de groepen 5
t/m 8 naar de Skâns in Gorredijk geweest. Daar hebben we -samen met alle
chauffeurs- genoten van de musical over Gysbert Japicx.
Foto's op het fotoplein van groep 7 (inloggen verplicht).

Nieuws uit groep 7 en 8
In de groepen 7 en 8 zijn voorleeswedstrijden gehouden. De winnaars zijn met z’n
tweeën de strijd aangegaan voor ‘Voorleeskampioen van de school’. Hanna uit groep
7 mag uiteindelijk onze school vertegenwoordigen op de voorleeswedstrijd in de
bieb van Heerenveen.
In de groepen 7 en 8 hebben de mannen van de
plaatselijke Vuurwerkploeg ‘Team Houwitzer’
voorlichting gegeven over vuurwerk, het leuke
daaraan en de bescherming daartegen. Vanuit
ziekenhuis Tjongerschans zijn voor deze groepen vuurwerkbrillen aangeleverd.

Oude postzegels
We willen iedereen in deze tijd van de kerstkaarten
nog op attenderen dat we nog steeds gebruikte
postzegels inzamelen voor de Stichting Cystic
Fybrosis (taaislijmziekte).
Op het leerplein boven staat hiervoor in
inzamelemmer. De postzegels kunnen ook worden
afgegeven bij juf Gea.

Agenda
 Ma. 24 dec. t/m vr. 4 jan.: Kerstvakantie
 Maandagmorgen 7 januari bent u van harte welkom om uw kind in
de klas te brengen en een ieder een gelukkig nieuwjaar toe te
wensen.
 Wo. 9 jan. : Luizencontrole, denkt u a.u.b. om de gel en vlechten?
 Do. 11 jan. : ANS - kunstatelier
 Ma. 14 jan. t/m vr. 25 jan.: Cito toetsen voor groep 3 t/m 8
 Do. 17 jan.: Verjaardag juf Rixt-Marieke
 Di. 22 jan.: ANS – Ateliers Majeur programmeeratelier
 Di. 22 jan.: Bijeenkomst M.R.
 Di. 29 jan.: ANS – Ateliers Majeur programmeeratelier
 Vr.1 feb.: Haspernieuwsbrief 5
 Ma 18 feb. t/m vr. 22 feb.: Voorjaarsvakantie
 Ma. 25 feb.: Teamstudiedag PCBO, alle leerlingen zijn deze dag vrij
van school!
 Di.mi. 5 mrt. en do. 7 mrt.: 10-minutengesprekken groep 1 t/m 7.
 Vr. 8 mrt.: Rapport 1 mee naar huis.
Voor een overzicht van alle activiteiten van dit schooljaar verwijzen we
naar de activiteitenkalender op de website. Hier vindt u de meest actuele
informatie.

Ingezonden

Kinderkerstfeest
Maandag 24 december a.s. om 19.00 uur wordt er in de Terptsjerke
te Akkrum door de leiding van de kindernevendienst een kinderkerstfeest
georganiseerd.
Voor de dienst is er een levende kerststal te bewonderen.

De collecte tijdens het kerstfeest is bestemd voor
Stichting Kinderen Kankervrij (KiKa).

Dit kerstfeest is bestemd voor kinderen tussen de 4 en 12 jaar oud.
Ouders, broers/zussen, pakes en beppes zijn natuurlijk ook van harte
welkom.

